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 البحثمقدمة 
، فأصبح لكبير عمى اإلنسافلقد ألقى االنفجار المعرفي والمعموماتي والتكنولوجي بثقمو ا

مف التغيرات المتسارعة في شتى المجاالت، وىذه التغيرات ليا تأثيرىا  الواقع المعاصر يعيش جممةً 
 المباشر عمى األفراد والمؤسسات التي تكوف المجتمعات، مما أجبره البحث عف وسائؿ لمتأقمـ

 . والتكيؼ مع ىذه التغيرات مف خالؿ تطوير وظائؼ األفراد والمؤسسات لمواكبتيا واالستفادة منيا
ولعؿ مف أىـ التغيرات التي يشيدىا العالـ المعاصر تمؾ الثورة التكنولوجية والتقدـ التقني في 

فرز مجموعة مف كافة المجاالت، ومف ضمنيا مجاؿ تكنولوجيا التعميـ، والذي تطور تطورًا سريعًا وأ
فرض عمى القائميف فيو ضرورة توسيع  الذي المستحدثات التكنولوجية في الميداف التربوي، األمر

فرص االستفادة مف ىذه التغيرات، وقبوؿ وتبني أكبر قدر ممكف مف ىذه المستحدثات في جميع 
 . جوانبو وفي كافة المواقع

 التي يجب عمييا أف ُتعنى لمجتمعا في مؤسساتالأولى  مفالمؤسسات التربوية  وتعتبر
 .تي تكتسح مجاالت الحياة المختمفةال لتمؾ التحوالتبالتغيير واالستجابة 

ولعؿ أعظـ ىذه المستجدات ىو ظيور الحاسب اآللي فيو يعد عالمًا بحد ذاتو، ومصدرًا 
 .رئيسًا لممعمومات
أف الحاسب اآللي ليس مجرد وسيمة تعميمية مثؿ أي إلى ( 012: ـ0222الفار، ) ويشير

وسيمة أخرى، فيو عبارة عف عدة وسائؿ في وسيمة واحدة، فيو يحتوي عمى الصوت والصورة الثابتة 
والمتحركة والنص، كما يبالغ بعض التربوييف باعتباره الوسيمة الوحيدة القادرة عمى التفاعؿ مع 

 . المتمقي
ويعد توظيؼ الحاسب اآللي في العممية التعميمية وسيمة ىامة حيث تتيح لممتعمـ تحقيؽ 

ومبدأ التعمـ الذاتي النشط أثناء تمقيو المعمومات، مما يقمؿ مف نسبة الممؿ والسأـ مف  الفاعمية
 .التعميـ

أف المعمومة إذا ُقدمت عف طريؽ ( 101-111: ـ0222فرجوف، ) وفي ىذا الصدد يؤكد 
ر مف وسيط يخاطب أكثر مف حاسة مختمفة لدى المتعمـ تعتبر أكثر فاعمية وأفضؿ مما لو أكث

قدمت بوسيط واحد، وبناًء عمى ذلؾ فإف االىتماـ بالوسائط المتعددة انعكاس طبيعي نتيجة لمتحوؿ 
ـ مف نمط التعميـ التقميدي إلى تعميـ يركز عمى التفكير الناقد واإلبداعي، ومف التركيز في تقوي
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المتعمـ عمى حفظ المحتوى التعميمي إلى تقويـ يقيس ما يؤديو مف ميارات، ومف التغير في دور 
المعمـ مف كونو ناقؿ لممعمومات فقط إلى كونو ناقؿ لممعمومات ومستخدـ لألجيزة واألدوات ومنتجًا 

 .لممواد التعميمية، بيدؼ زيادة فاعميتو في الموقؼ التعميمي
د ػػػػػػػػػػػػػػػالمناسبة في الوقت المناسب، ويؤك الطريقةي يستطيع أف يستخدـ والمعمـ الجيد ىو الذ

إلى أنو يجب عمى المعمـ أف يختار التقنيات التربوية ألداء وظيفة محددة ( 02: ـ0221الغنيـ، ) 
 .وواضحة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدرس وتقويمو

الحاسب اآللي كوسيمة مساعدة  أف مف أىـ تطبيقات استخداـ( 022:ـ 0222الفار، ) ويرى 
في التعميـ؛ ىو استخداـ برمجياتو التعميمية في مختمؼ المواد الدراسية لمتعمـ الذاتي عوضًا عف أو 

 .باإلضافة إلى الوسائؿ العادية
مجموعة :" أنيا( ـ0222الجباف والمطيعي، )والبرمجيات التعميمية المحوسبة كما يشير 

في صورة مواد تعميمية مختمفة األنماط لتحقيؽ أىداؼ محددة عف  المكونات المنطقية التي تقدـ
 .12ص" طريؽ الحاسب، ويتفاعؿ معيا المتعمـ، وتقدـ لو تغذية راجعة فورية حسب استجابتو

مية التعميمية وتجدر اإلشارة إلى أف مف أىـ مميزات البرمجيات التعميمية أنيا تنقؿ محور العم
، األمر الذي ينمي لديو فيياومشاركًا ليا  تمٍؽ لممعرفة إلى مستنتجاً ر دوره مف مإلى المتعمـ، وتغي

تدعو إليو أىداؼ العممية  ميارات أنماط التفكير المختمفة باإلضافة إلى تحقيؽ عممية التعمـ، وىذا ما
 .التعميمية الحديثة

عف إلى أف التدريس بالبرمجيات التعميمية (  17: ـ0220الباز، ) وفي ىذا الصدد يشير 
مكانية حؿ  طريؽ الحاسب يعمؿ عمى تنمية ميارات المتعمميف لتحقيؽ األىداؼ التعميمية وا 

 .المشكالت التي تواجو المتعمميف، كما تسمح بتنمية التعميـ الذاتي
، خاصة في عمـ األحياء استخداـ الوسيمة التعميمية الجيدةأىمية  تتضحمف جية أخرى و 

يع ىامة، تمس حياة اإلنساف وما حولو مف مخموقات يعيش معيا، ييتـ بدراسة مواضلكوف ىذا العمـ 
بالتفكر والتأمؿ  -جؿ جاللو –مما يجعؿ المتعمـ أكثر معرفة بآيات اهلل في الكوف، والتي حث عمييا 

 وفي أنفسكـ أفال تبصروف :في الكوف، قاؿ تعالى -عز وجؿ–والتدبر لمعرفة بديع صنعو 
 01:الذاريات
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ُصممت لخدمة األغراض  ذات الوسائط المتعددة قد كوف البرمجيات التعميميةوانطالقًا مف 
التعميمية حيث تؤدي أدوارًا ال يمكف لمكتاب المدرسي القياـ بيا، باإلضافة إلى منحيا فرصة 
المشاركة والتعمـ الذاتي، تنامى لدى الباحثة شعورًا بأىمية الموضوع إلجراء دراسة حوؿ استقصاء 

لدى طالبات الصؼ  التحصيؿ الدراسي في مقرر األحياء عمىاـ البرمجيات التعميمية فاعمية استخد
 .، وسعيًا إلثراء الميداف التربوي في ىذا الجانببمكة المكرمة األوؿ الثانوي

 البحثمشكمة 
أولت المممكة العربية السعودية أىمية كبيرة لمتكنولوجيا في تحسيف العممية التعميمية بجميع  

المراحؿ الدراسية، فخالؿ فترة وجيزة مف الزمف؛ حدث تغير كبير في مجاؿ التعميـ فظير التعميـ 
خرى ظيرت تقنيات أ( االنترنت ) المعتمد عمى الحاسب، ومع ظيور الشبكة العالمية لممعمومات 

 . كالتعميـ عف بعد والواقع االفتراضي
تعميمية فاعمة في تحقيؽ مبدأ التعمـ  كبرامجلما تحققو برمجيات الحاسب التعميمية ونظرًا 
 .المتعمـ محور العممية التعميميةالذاتي وجعؿ 
بعدـ إنتاج المركز لبرمجيات تعميمية تفاعمية في  *أفادت مديرة مركز تقنيات التعميـ وحيث

 .األحياء لممرحمة الثانوية مقرر
  

 

عمى فاعمية استخداـ وكما أكدت العديد مف الدراسات والبحوث التي تـ اإلطالع عمييا  
، فاطمة السحيـ) ، ودراسة (ىػ1211، المطيري)  البرمجيات التعميمية في مقررات العمـو كدراسة

المنتشري، ) ، ودراسة (ـ0220، شانج) ، ودراسة (ـ0222بيكمي، ) ، و دراسة (ىػ1200
لمنيوض  االستفادة مف نتائج ىذا البحث ومحاولة وصيات تمؾ الدراسات،واستجابًة لت، (ىػ1201

، وتحديد البحث لدى الباحثة الدافعية إلجراء ىذا ظيرت؛ والمشاركة في السمو بالعممية التعميمية
  :مشكمة البحث في السؤاؿ التالي
 عمى التحصيؿ الدراسي في مقرر األحياء تعميمية مقترحةبرمجية مامدى فاعمية استخداـ 
 بمكة المكرمة؟ لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي

 
الفصؿ ميـ بمكة، تـ االستفسار منيا في مديرة مركز تقنيات التعميـ بوزارة التربية والتع-وفاء بنت معتوؽ عجيب. د *

 .ىػ1201/ 1202الدراسي الثاني مف العاـ 
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 مستخمص البحث 
لدى طالبات  في مقرر األحياء الدراسيفاعمية استخدام برمجية تعميمية مقترحة عمى التحصيل ": عنوان البحث

 "الصف األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة
 :تمت صياغة فرضيات البحث عمى النحو التالي: فروض البحث

درجات طالبات المجموعة التجريبية، وطالبات المجموعة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي  .ٔ
 (.التذكر) التحصيل القبمي عند مستوى في التحصيل البعدي بعد ضبط  الضابطة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية، وطالبات المجموعة  .ٕ
 (.الفيم) في التحصيل البعدي بعد ضبط التحصيل القبمي عند مستوى  الضابطة

، وطالبات المجموعة موعة التجريبيةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المج .ٖ
 (.التطبيق) في التحصيل البعدي بعد ضبط التحصيل القبمي عند مستوى  الضابطة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية، وطالبات المجموعة  .ٗ
التذكر، الفيم، ) مستويات المعرفية الضابطة في التحصيل البعدي بعد ضبط التحصيل القبمي عند جميع ال

 (.التطبيق
عمى ( البرمجية التعميمية)استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، وذلك بدراسة أثر المتغير المستقل :منهج البحث
 (.التحصيل الدراسي) المتغير التابع

البة مقسمين إلى مجموعتين، ط( ٘ٗ)تم اختيار العينة من مجتمع البحث، وقد بمغ عددىا :عينة البحث، وأدواته
طالبة تم تدريسين بالطريقة ( ٕٗ)تعميمية، وضابطة عددىاطالبة تم تدريسين باستخدام برمجية ( ٕٔ)تجريبية وعددىا

 .، واستخدمت الباحثة االختبار التحصيمي كأداةالمعتادة
بين متوسطي (  ٓ,٘ٓ) عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائية وجود أظيرت نتائج البحث إلى :أهم نتائج البحث

: عند كل منموعة الضابطة في التحصيل البعدي طالبات المجدرجات  درجات طالبات المجموعة التجريبية، و
 ، بعد ضبط التحصيل القبميالسابقةلمستويات المعرفية وعند جميع االتطبيق،  مستوى الفيم، مستوى مستوى التذكر،

 .لصالح المجموعة التجريبية
 :في ضوء نتائج البحث أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات أىميا: أهم التوصيات

 .تفعيل طريقة التدريس بواسطة الحاسب اآللي وبرمجياتو المختمفة .ٔ
    .ضرورة تنمية ميارة التعمم الذاتي في اكتشاف الحقائق العممية لدى المتعممين .ٕ

 : أهم المقترحات
فاعمية استخدام البرمجيات التعميمية عمى التحصيل الدراسي في جميع المناىج إجراء بحوث تجريبية تتناول  .ٔ

 .الدراسية وعمى مراحل التعميم المختمفة
إجراء بحوث حول فاعمية استخدام البرمجيات التعميمية عمى تحصيل المتعممين من فئة ذوي االحتياجات الخاصة  .ٕ

 .في مناىج العموم
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Abstract 
 

 

Research Title: "The Effective Use of a Proposed Educational Software on the 

Educational Achievement in Biology of Secondary First-Grade Female Students in 

Makkah"  

Hypotheses of the research: the research hypotheses are formulated as follows:  

1. No statistically significant differences between the mean scores of experimental group 

of female students, and controlled group of female students in the achievement of post 

tests after controlling the pre achievement at the (recall) level.  

2. No statistically significant differences between the mean scores of the experimental 

group, and the controlled group  in the achievement of post tests after controlling the pre 

achievement at the (comprehension) level.    

3. No statistically significant differences between the mean scores of the experimental 

group, and the controlled group  in the achievement of post tests after controlling the pre 

achievement at the (application) level.  

4. No statistically significant differences between the mean scores of the experimental 

group, and the controlled group  in the achievement of post tests after controlling the pre 

achievement at all cognitive levels (recall, comprehension, and application).  

Research Methodology: The researcher uses the quasi-experimental approach, by 

examining the impact of the independent variable (educational software) on a dependent 

variable (academic achievement).  

Research Sample, and Tools: The sample of the study is selected from the research 

community. It consists of (45) female students divided into two groups, the experimental 

group of (21) students taught by using the proposed educational software, and a 

controlled group of (24) students taught by using the traditional methods of teaching.  

The researcher uses the achievement test tool.  

The Results: There are statistically significant differences at the level (0,05) between the 

mean scores of the experimental group, and the mean scores of the controlled group in 

the achievement of post tests at the levels of recall, comprehension, and application and 

at all previous cognitive levels after controlling the pre achievement for the good of the 

experimental group.  

Recommendations: In light of the results, the researcher recommends the following:  

1. Activate teaching through the use of computer and its different softwares.  

2. The necessity of developing the skill of self-learning for the educators in the discovery 

of scientific facts.  

3. Empirical research should be conducted in the effective use of educational software on 

academic achievement in all school curricula and at different stages of education.  

4. Research is to be conducted on the effective use of educational software on the 

achievement of educators of special needs in science classes.  
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 قائمة المحتويات
 رقم الصفحة الموضوع

 أ اآلية 
 ب مستخمص البحث بالمغة العربية

 ج البحث بالمغة اإلنجميزيةمستخمص 
 د إىداء

 ىـ شكر وتقدير
 ز قائمة المحتويات
 ك قائمة الجداول
 ل قائمة األشكال
 م قائمة المالحق

 المدخل إلى البحث: الفصل األول
 ٕ مقدمة البحث
 ٗ مشكمة البحث
 ٘ أسئمة البحث
 ٘ أىداف البحث
 ٙ أىمية البحث

 ٙ فرضيات البحث
 ٚ حدود البحث

 ٛ مصطمحات البحث
 أدبيات البحث: الفصل الثاني

 ٓٔ اإلطار النظري: أوالً 
 ٓٔ تمييد

 ٓٔ التعميم الثانوي المطور: األولالمبحث 
 ٓٔ تمييد

 ٔٔ نشأة التعميم الثانوي المطور
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 رقم الصفحة الموضوع
 ٔٔ أىداف النظام الثانوي المطور
 ٕٔ مزايا النظام الثانوي المطور

 ٖٔ الخطة الدراسية لمنظام المطور
 ٗٔ الحاسب اآللي في التعميم: الثانيالمبحث 

 ٗٔ تمييد
 ٗٔ مفيوم الحاسب التعميمي

 ٘ٔ مجاالت استخدام الحاسب اآللي في التعميم
 ٚٔ استراتيجيات التعميم بمساعدة الحاسب اآللي
 ٕٔ مبررات استخدام الحاسب اآللي في التعميم
 ٖٕ مميزات استخدام الحاسب اآللي في التعميم

 ٕٗ كيف يستفيد معمم األحياء من الحاسب التعميمي
 ٕ٘ معوقات استخدام الحاسب اآللي في التعميم

 ٕٚ البرمجيات التعميمية والوسائط المتعددة: الثالثالمبحث 
 ٕٚ تمييد

 ٕٚ البرمجيات التعميمية
 ٕٚ مفيوم البرمجيات التعميمية

 ٕٛ البرمجيات التعميمية أنماط
 ٖٗ العامة لمبرمجيات التعميميةالخصائص 

 ٖٗ المبادئ العامة التي يقوم عمييا تصميم البرمجيات
 ٖ٘ أنواع البرمجة المستخدمة في كتابة البرمجيات التعميمية

 ٖٛ المعايير العامة التي يجب مراعاتيا عند تصميم البرمجيات التعميمية
 ٔٗ معايير تقويم البرمجيات التعميمية

 ٗٗ البرمجيات التعميميةمراحل إنتاج 
 ٜٗ مرفقات ىامة مع البرمجية

 ٓ٘ جيود المممكة العربية السعودية في إنتاج البرمجيات التعميمية
 ٓ٘ مميزات البرمجيات التعميمية
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 رقم الصفحة الموضوع
 ٔ٘ معوقات البرمجيات التعميمية

 ٕ٘ الوسائط المتعددة
 ٕ٘ تمييد

 ٕ٘ والفائقة الوسائط المتعددة
 ٖ٘ المتعددةعناصر الوسائط 

 ٘٘ خصائص الوسائط المتعددة
 ٙ٘ فوائد استخدام الوسائط المتعددة

 ٚ٘ معوقات استخدام الوسائط المتعددة
 ٛ٘ الدراسات السابقة: ثانياً 
 ٛ٘ تمييد

 ٛ٘ دراسات المحور األول
 ٘ٙ دراسات المحور الثاني

 ٓٚ التعقيب عمى الدراسات السابقة وعالقتيا بالدراسة الحالية
 إجراءات البحث: الفصل الثالث

 ٘ٚ تمييد
 ٘ٚ منيج البحث

 ٙٚ مجتمع البحث
 ٙٚ عينة البحث

 ٚٚ متغيرات البحث
 ٓٛ أدوات البحث

 ٚٛ إجراءات التطبيق الميداني لمبحث
 ٜٓ المعالجات اإلحصائية

 ٕٓٔ-ٜٔ عرض ومناقشة نتائج البحث: الفصل الرابع
 التوصيات، المقترحاتممخص النتائج، : الفصل الخامس

 ٗٓٔ ممخص النتائج



 [ ي  ]

 

 رقم الصفحة الموضوع
 ٘ٓٔ التوصيات
 ٙٓٔ المقترحات

 ٚٓٔ المصادر والمراجع
 ٘ٔٔ المالحق
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